
Obec Soľ 

 

Dotazník 
k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb 

 

Vážení spoluobčania,  

 Obec Soľ v týchto dňoch pracuje na Komunitnom pláne sociálnych služieb obci Soľ 

na obdobie rokov 2018 - 2023.         

 Cieľom tejto aktivity je vytvoriť systém sociálnych služieb na miestnej úrovni, ktorý 

bude zodpovedať zisteným potrebám. Na tvorbe plánu spolupracujeme s odborníkmi z 

rôznych oblastí, ale chceme poznať aj Vaše názory a do materiálu zapracovať aj Vaše návrhy. 

Preto sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu.  Vyplnením anonymného dotazníka sa 

nielenže zapojíte do samotného procesu komunitného plánovania, ale s Vašou pomocou 

dokážeme stanoviť priority v poskytovaní sociálnych služieb na území našej obce.  

 Vyplnený dotazník prosím doručte do 31.05. 2018 osobne na Obecný úrad Soľ, 

alebo anonymne do schránky umiestnenej pri vstupe do budovy OcÚ, prípadne do 

kancelárie terénnych sociálnych pracovníkov v dome služieb na poschodí . 

Vaše odpovede prosím označte krížikom. 

 

1.  Pohlavie  

 žena  

 muž 

 2. Vek 

 do 18    

 19 až 24   

 25 až 49   

 50 a viac 

3. Dosiahnuté vzdelanie 

 bez vzdelania    

 základne vzdelanie   

 stredné bez maturity 

 stredoškolské s maturitou    

 vysokoškolské  I. stupňa    

 vysokoškolské  II. stupňa 

 4.  Aké je vaše sociálne postavenie v súčasnosti?  

 nezamestnaný 

 zamestnaný 

 dôchodca 

 invalidný dôchodca 

 materská/ rodičovská dovolenka 

 podnikateľ/ SZČO 

 iné ................................................ 



5 . Aké je zloženie vašej domácnosti? 

 jednotlivec 

 obaja rodičia s dieťaťom/deťmi 

 jednotlivec s dieťaťom/deťmi 

 manželia žijúci v domácnosti bez detí / resp. deti sú dospelé a žijú inde 

 viac generačná domácnosť 

 iné......................................... 

 

6. Vyjadrite názor a označte skupinu/ny, ktorej je podľa Vás potrebné venovať viac 

pozornosti v obci (môžete označiť viaceré odpovede) 

 rodiny s malými deťmi 

 rodiny s ťažko zdravotne postihnutým členom rodiny  

 deti a mládež 

 seniori 

 nezamestnaní občania  

 občania ohrození sociálnym vylúčením  

 iné ....................................... 

 

7. Na koho by ste sa obrátili  v prípade, že by ste potrebovali získať informácie 

o niektorej  zo sociálnych služieb? (vyberte max. 3 odpovede) 

 obrátim sa na človeka, kt. sa už s podobným prípadom stretol 

 nakontaktujem sa na organizácie o ktorých viem, že podobné služby poskytujú 

 vyhľadám pomoc u priateľov, v rodine 

 získam informácie na OcÚ/ terénnych sociálnych pracovníkov   

 neviem doteraz som sa s takouto situáciou nestretol 

 

8. Označte všetky sociálne služby, ktoré v súčasnej dobe užívate vy osobne, resp. vám 

blízke osoby (môžete označiť viaceré odpovede) 

 sociálne poradenstvo 

 denné centrá a kluby pre deti a mládež 

 klub dôchodcov a denné centrá 

 donáška obedov pre seniorov 

 opatrovateľská služba v domácností 

 zariadenie pre seniorov 

 sociálne služby pre osoby so zdravotným postihnutím (DSS) 

 žiadne 

 iné (uveďte)  ........................................................................ 

 

 



9. Ak využívate niektorú sociálnu službu z vyššie uvedených uveďte, prosím mieru 

spokojnosti 

 veľmi spokojná/ý 

 spokojná/ý 

 nespokojná/ý 

 

10. Ak máte v rodine osobu so zdravotným postihnutím o aké postihnutie ide? 

 telesný(funkčné obmedzenie kostrovej alebo svalovej sústavy) 

 zmyslový (funkčné obmedzenie zmyslových orgánov – zrak..) 

 mentálny  

 psychické poruchy 

 funkčné poruchy vnútorných orgánov 

 kombinovaný( napr. fyzicky + mentálny) 

 iný problém uveďte ...................... 

 

11.  O aké sociálne služby by ste mali záujem pre seba resp. vašich rodinných 

príslušníkov ? (môžete označiť viaceré odpovede) 

 pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa do 3 rokov 

 sociálne poradenstvo  

 služby poskytované v domácnosti/ terénna sociálna služba 

 zaradenie núdzového bývania 

 zariadenie pre seniorov 

 opatrovateľská  služba 

 domov sociálnych služieb 

 denný stacionár 

 prepravná služba 

 požičiavanie pomôcok  

 klub dôchodcov 

 stredisko osobnej hygieny 

 jedáleň, resp. zabezpečovanie stravy 

 odľahčovacia služba 

 iné (uveďte) ......................................................................... 

 

 

12. Uvažujete o tom, že do roku 2023 budete požadovať poskytovanie sociálnej služby? 

 áno 

 nie 

 neviem 

 

 

 

 

 



13. Akú formu sociálnej služby by ste uprednostnili? 

 

 terénna forma( v prirodzenom rodinnom prostredí) 

 ambulantná( denná návšteva zariadenia) 

 ambulantná týždenná( okrem víkendu) 

 rezidenčná( na krátku dobu, vrátane dní pracovného pokoja a sviatkov) 

 pobytová na dobu určitú 

 pobytová na dobu neurčitú 

 iná...................................................................... 

 

14. Máte dostatočné informácie o poskytovaní soc. služieb na území obce?  

 áno 

 nie 

 neviem posúdiť 

 nezaujímam sa o to 

 

 

15. Ako by sa podľa vás mala zlepšiť informovanosť a komunikácia medzi OcÚ 

a občanmi?  
 

 som dostatočné informovaný 

 besedy s občanmi 

 obecný rozhlas 

 osobne – informácie na OcÚ 

 viac vývesných tabúľ 

 iné (uveďte) ..................................................... 

 

 

 

16. Vaše postrehy a návrhy k sociálnym službám, uveďte o aké sociálne služby by ste 

mali záujem, ktoré služby podľa Vás chýbajú: 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Ďakujeme Vám za čas a ochotu pri vypĺňaní dotazníka. Vašimi odpoveďami prispejete 

k riešeniu problematiky poskytovania sociálnych služieb na území obce Soľ. 

 

Vyplnený dotazník prosím doručte do 31.05.2018 osobne na Obecný úrad Soľ, alebo 

anonymne do schránky umiestnenej pri vstupe do budovy OcÚ, prípadne do kancelárie 

terénnych sociálnych pracovníkov v Dome služieb na poschodí. V prípade ak máte 

záujem o vyplnenie viacerých dotazníkov za rodinu, môžete si ich vyzdvihnúť 

v kancelárii OcÚ. 


